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ТР Буа муниципаль районында административ хокук бозулар турында  

беркетмәләр төзергә вәкаләтле вазыйфаи затлар исемлеге   
 

ТР КоАП статьясы Вазыйфаи затлар исемлеге 

2.1 статья  
- Татарстан Республикасының телләр 
турындагы  законы; 
 
 

- ТР Буа муниципаль районы Советы 
Аппаратының җирле үзидарә органнары белән 
эшләү бүлеге башлыгы; 
 

2.4 статья  
ТР дәүләт символларына карата 
законсыз гамәлләр; 
 
2.5 статья  
ТР Дәүләт бүләкләрен законсыз 
әзерләү яки йөртү; 
 
2.12 статья  
Социаль ипотека системасында торак 
шартларын яхшыртуга мохтаҗ буларак 
гражданнарны исәпкә кую кагыйдәләрен 
һәм тәртибен бозу; 
 
2.13 статья  
Социаль наем шартнамәләре буенча 
бирелә торган торак урыннарына 
мохтаҗлар буларак гражданнарны 
исәпкә алу тәртибен бозу һәм исәпкә 
алу тәртибен бозу; 
 
2.15 статья 
Терроризмны профилактикалау, аның 
чагылышлары нәтиҗәләрен 
минимальләштерү һәм (яки) юкка 
чыгару буенча коллегиаль орган 
карарын үтәмәү яисә бозу; 
 

- Татарстан Республикасы Буа муниципаль 
районы Советы Аппаратының юридик бүлеге 
башлыгы (килешү буенча); 

2.6 статья  
Җирле үзидарә органнарының 
муниципаль хокукый актларын үтәмәү; 

- Буа муниципаль районы Советы 
Аппаратының җирле үзидарә органнары белән 
эшләү бүлеге башлыгы (килешү буенча); 
- Буа муниципаль районы Советы 
Аппаратының юридик бүлеге башлыгы (килешү 
буенча); 
 

2.7 статья  
Муниципаль берәмлекләрнең рәсми 
символларыннан файдалану тәртибен 
бозу; 

- Буа муниципаль районы Советы 
Аппаратының җирле үзидарә органнары белән 
эшләү бүлеге башлыгы (килешү буенча); 
- Буа муниципаль районы Советы 



Аппаратының юридик бүлеге башлыгы (килешү 
буенча); 
 

2.8 статья  
Этил спирты булган йорт продукциясен 
сату һәм (яки) сату максатларында 
җитештерү; 
 
2.14 статья  
Татарстан Республикасы 
территориясендә тәмәке әйберләрен 
күпләп һәм ваклап сатуны тыюны бозу; 
 

- Татарстан Республикасы Буа муниципаль 
районы Башкарма комитетының территориаль 
үсеш бүлеге башлыгы; 

3.2 статья  
Урам сәүдәсен оештыру тәртибен бозу; 

- Буа муниципаль районы Башкарма 
комитетының территориаль үсеш бүлеге 
җитәкчесе; 
 

3.6 статья  
Җирлекләр һәм шәһәр округлары 
территорияләрен төзекләндерүнең 
муниципаль кагыйдәләрен, калдыклар 
белән эш итүнең муниципаль 
кагыйдәләрен бозу; 
 

- Буа муниципаль районы Башкарма 
комитетының архитектура бүлеге башлыгы; 
- Буа муниципаль районының Буа шәһәре 
башлыгы урынбасары (килешү буенча) (Буа 
шәһәре территориясендә)); 

3.3 статья  
Җир асты коммуникацияләрен тоту 
тәртибен бозу; 
 

- Буа муниципаль районы Башкарма 
комитетының төзелеш, транспорт, торак - 
коммуналь һәм юл хуҗалыгы бүлеге башлыгы; 
 

ТР КоАП 3.4 статьясы 
- урам, квартал эчендәге яктырту 
корылмаларын карап тоту кагыйдәләре; 
 

- Буа муниципаль районы Советы 
Аппаратының гомуми бүлеге башлыгы (килешү 
буенча); 
- Буа муниципаль районының Буа шәһәре 
Башкарма комитеты җитәкчесе (килешү 
буенча) (Буа шәһәре территориясендә)); 
 

3.5 статья  
- тышкы мәгълүматларны урнаштыру 
тәртибе; 
 

- "Буа муниципаль районы муниципаль 
берәмлегенең мөлкәт һәм җир мөнәсәбәтләре 
палатасы «МКУ рәисе (килешү буенча); 
 
 

3.7 статья  
Этләрне урамда йөртү тәртибен бозу; 
 
3.8 статья  
Төнлә гражданнарның тынычлыгын һәм 
тынлыкны бозу; 
 

- Буа муниципаль районы Советы 
Аппаратының гомуми бүлеге башлыгы (килешү 
буенча); 
 
 
 

3.10 статья  
ТР территориясендә су объектларында 
кешеләр тормышын саклау 
кагыйдәләрен бозу; 
 
 

- Буа муниципаль районы Башкарма 
комитетының төзелеш, транспорт, торак – 
коммуналь һәм юл хуҗалыгы бүлеге башлыгы; 
 



3.11 статья  
Балаларның сәламәтлегенә һәм 
аларның үсешенә зыян китерүне кисәтү 
чараларын тәэмин итүгә таләпләрне 
үтәмәү; 
 

- Буа муниципаль районы Башкарма 
комитетының опека һәм попечительлек бүлеге 
баш белгече; 
 

3.14 статья  
Мәдәни-тамаша чараларында булганда 
җәмәгать тәртибен бозу; 
 
3.15 статья  
Җәмәгать урыннарында гражданнарга 
приставкалар; 
 
 

- Буа муниципаль районы Советы 
Аппаратының гомуми бүлеге башлыгы (килешү 
буенча); 
- Татарстан Республикасы Буа муниципаль 
районы Башкарма комитетының юл хәрәкәте 
иминлеген тәэмин итү өлкәсендә эшчәнлек 
юнәлеше буенча муниципаль хезмәтнең әйдәп 
баручы белгече; 
 
 

 
3.16 статья  
Транспорт чараларын түләүле 
муниципаль парковкада (парковка 
урыннарында) урнаштыру өчен 
түләтмиләр); 
 
3.17 статья  
Яшелләндерелгән территорияләрдә, 
балалар һәм спорт мәйданчыкларында, 
хайваннарны йөртү мәйданчыкларында, 
шулай ук йорт яны территориясендә 
урнашкан хуҗалык мәйданчыкларында 
транспорт чараларын урнаштыру; 
 

 
- Татарстан Республикасы Буа муниципаль 
районы Башкарма комитеты җитәкчесенең 
беренче урынбасары; 
- Татарстан Республикасы Буа муниципаль 
районы Башкарма комитетының юл хәрәкәте 
иминлеген тәэмин итү өлкәсендә эшчәнлек 
юнәлеше буенча муниципаль хезмәтнең әйдәп 
баручы белгече; 

4.4 статья  
Муниципаль милектә булган торак 
булмаган фонд объекты белән эш итү 
һәм күрсәтелгән объектны куллану 
тәртибен бозу; 
 

- "ТР Буа муниципаль районы муниципаль 
берәмлегенең җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 
палатасы” МКУ рәисе (килешү буенча); 

5.1 статья  
Билетсыз йөрү; 
 
 
 

- Татарстан Республикасы Буа муниципаль 
районы Башкарма комитетының төзелеш, 
транспорт, торак – коммуналь һәм юл 
хуҗалыгы бүлеге башлыгы; 
 

5.2 статья  
Багаж ташу кагыйдәләрен бозу; 
 
5.6 статья  
Пассажирны йөртүдән баш тарту. 

– Татарстан Республикасы Буа муниципаль 
районы Башкарма комитетының төзелеш, 
транспорт, торак-коммуналь һәм юл хуҗалыгы 
бүлеге башлыгы урынбасары. 

РФ КоАП статьясы Вазыйфаи затлар исемлеге 

3 статьяның 3 өлешендә: 
 
3 статьяның 3 өлешендә: 
  

- Татарстан Республикасы Буа муниципаль 
районы Башкарма комитетының төзелеш, 
транспорт, торак – коммуналь һәм юл 
хуҗалыгы бүлеге башлыгы; 



 
Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының авыл җирлекләре башлыклары 

статьяларда каралган административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзергә 
вәкаләтле 2.6, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.14, 3.15, 4.4 Административ хокук бозулар 
турында Татарстан Республикасы Кодексының 19.4 статьясындагы 1 өлеше, 19.41 
статьясындагы 1 өлеше, 19.5 статьясындагы 1 өлеше, тиешле җирлекләр территориясендә 
административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексының 19.7 статьясы 
нигезендә административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексының 19.5 
статьясындагы 1 өлеше. 

 
 

3 статьяның 3 өлешендә: 
  
1 статья 

 
- "ТР Буа муниципаль районы муниципаль 
берәмлегенең җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре 
палатасы” МКУ рәисе (килешү буенча). 

 
 
 


